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SUVAŽIAVIMAS STOV! UŽ UNIJOS EUROPA NEMOKA BULGARUA PRIES SAARO KRAŠTAS DARIUS IR GIRĖNAS LAIDOJAI
LIEPOS 17 DIENA
KARO SKOLŲ MAKEDONIEČIUS PRIES NAGUS
PRIPAŽiNiMA
Šiandien paaiškės, ar įvyks
plieno pramonėje streikas

VALSTYBES

VIENOS

PO NORI IŠGRIAUTI JŲ REVO-

KITŲ ATSISAKO MOKĖTI

LIUCINJ VEIKIMĄ

KATALIKAI

Karstai su stiklo viršais bus
, sudėti mauzolėjuj

PRIEŠ JUOS

GRIEŽTAI KOVOJA

SAARBRUCKEN, birž. 14.
SOFIJA, bjirž. 14. — Nauja
bulgarų vy’riausybė, kuri susi — Vokietijai priklaususiam
PERKAMAS SOLDAU MIŠKELIO
KONGRESE STUMIAMAS PIRMYN
artina su Jugoslavija, pradėjo Saaro krašte, kurs baigiantis
SKLYPAS
PRIEŠSTREIKINIS PLANAS
kampanijų Makedonijoj, kad karui santarvės okupuotas, o
KAUNAS. — I>aikraščiai ra bus padėti specialiai projek
išnaikinti ten revoliucines or-j šiandien T. Sųjungos skirtos
PITTSBURGH, Pa., birž.
ganizacijas, kurios per ilgus (komisijos valdomas, ateinan- šo, kad Dariaus ir Girėno kūnų tuojamam mauzolėjuj Kauno
metus veikia Makedonijos ne- eiais metais ‘turės įvykti gy- haHamavimo darbai, kurie už- kapinėse. Kūnai taip pat bus
14. — Atidarytas pitono pra
ventojų plebiscitas klausimais: truko '.beveik metus laiko, jau aprengti atrestaiiruotais rū
monės organizuotų darbinin
priklausomvbės tikslais
Kol kas negauta žinių iš
kų — Amalgamated AssoeinNauja bulgarų vyriausybė ar gyventojai pasisako už grį-į e^na Pr*e galo. Už poros są bais, kuriais jie atliko savo
Lietuvos, Estijos, Latvijos ir
tion of Iron,' Steel and Tin
uždraudė toms organizacijoms žinių Vokietijon, ar nori susi- valčių balzamavimas bus visi- didvyriškų skridimų.
GARY, Ind., birž. 14. — Vi- Jugoslavijos.
.rinkti mokesčius iš gyvento-įjungti su Prancūzija, ar jsigv- Škai užbaigtas. Darbas užsitęAVorkers, suvažiavimas, ku-įsam Calumet plieno fabrikų
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riam bus tariamasi streiko, čjstriltte pasirengiama prie
tuvos Aero Klubas nutarė Įsi
AVASHINGTON, birž. 14.-,
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škelio sklypų iš 1500 kvadra
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Spejama, kaci šiandien dar (
i tija. O katalikai sudaro gy- mėn. 17 d. Nutarta didvyrių
pažiūrų delegatai nieko dau
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Tų sužinojusi viena švedų rių. Dfibar gi nieko. Gal tik paštų). — Kinų respublikos to kaip reikiant įsigalės, kra
14. — Šiandien rytų čia su lėk
Kas bus, kas ne, tačiau visi
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'14. — Bulgarijos vyriausybė
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centus. Pažymėtina, kad šios
liškas delegatas atvyko į ŠĮ Prancūzijos premjeras Dou- tinės partijos ir jų veikimas. dėjo Hitlerį į Grand viešbutį
Kongreso abiejuose rūmuose švodSn bendrovės buvo nutie- į
Ryman atvyko Ispanijos miestų - Kinijos „ostinę. De.:merK“e ‘<lavė P»rlamemtui, Visų laikraščių leidėjams ir išvyko į Stra. Neužilgo ir
jau padary ta pradžia, kad sku stas kelių kilometrų puikus i užsienio reikalų ministeris Pilegatui draugavo Nankingo'Kinkla’inK,si Pro>k‘t a»mata įsakyta kreiptis į vyriausybę Hitleris į ten išvyko, kur įvy
biai stumti pirmyn prez. Roo „mintims Dienias ii Kauno ta Romon, verti derybų «W»
nraugav., na„K,„go,• ir gauti laikraščiams leisti lei ks pirmieji abiejų pasitarimai.
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BUKAREŠTAS, Rumuni nių komisijų paskoloms.
TRUS
ir pareikalavo atiduoti pmiŠventojo Sosto ir Kinijos bu
sišaudė su policija. Daug su-į*
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WASHINGTON, birž. 14.—
Šiandien dar keturios kitos
Europos valstybės — Italija,
Lenkija, Rumunija ir Vengri
ja pranešė A. J. Valstybėms,
kad jos negalinčios mokėti
karo skolų.
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ŠVEDAI SIŪLOSI TIESU
LIETUVOS PLENTUS
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GERBĖ POPIEŽIAUS
DELEGATU

DIKTATORIŲ KONFE
RENCIJA

BULGARIJOJ PANAIKIN
TOS POLITINĖS PARTI
JOS

PRANCŪZIJA RŪPINAS
KRAŠTO SAUGA

ISPANUOS PASIUNTI
NYS VATIKANE

VOKIETIJA PASKELBĖ MO
RATORIUMJį SKOLOMS

ja, biri. 14. — Vietos rusų pa
siuntinybėje ikišiol gyveno ca
BERLYNAS, birž. 14. —
ro laikų atstovas.

Nacių vyriausybė uždraudė
pelno sumetimais steigti orkiestruR, arbek muzikalines or
ganizacijas. Visi orkiestrai
turės įsigyti vyriausybės lei
dimus.

NEPANAIKINA

BAUSMĖS

TOPHKA, Kas., biri 14. —
Dabar Rumunija susiartina Federalinis teisėjas Pollock

su sovietų vyriausybe. Jsakv-1 teisme nusprendė, kad 18-ojo
ta, kad caro atstovas apleistų priedo atšaukimas nepanaikipasiuntinybę. Atvyks Stalino na prieš atšaukimų uždėtų
skirtas pasiuntinys.
bausmių nusikaltusiem*.

jotų.

MIESTO TARYBA VEIKIA

žeistų ir areštuotų.

; gus. Ozerskis, Pipas ir Stravinskaitė spėjo pabėgti į mi-

Chicago miesto taryba pra
Apaštališkas delegatas įtei
' Škų ir nuo piktadarių pasislėp
kė prezidentui Šventojo Tėvo dėjo veikti, kad išnaikinti vi
ti. Plėšikai sulaikė tik viena
dovanų — jubiliejinį medalį. sus su vienu tarnautoju gatvėI Kubickų,' iš jo atėmė pinigiUžsienio reikalų ministeris karius ir busus. ši kompanijų
CHUCAGO IR APYLTN- nę su dokumentais. Kriminc
paskiau atlankė apaštajiškų įvesta tvarka, kad susižerti
delegatų ir surengė pokylį de daugiau pelno, tikrai nepaken KĖS. — šiandien numatomas line policija šį įvykį tiria vTs
nežymus lietus; popiet vėsiau, stropumu.
čiama.
legato pagarbai.
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mokslų, nerasime, kaip
suminėtosios. Tos
savuosius, nors ir judošiškus, skelbia pragaras. Pragaro nu
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mokyklos ir katalikiškos ir tautiškos. Jose
rodymais gyvendamas, toks
iškelia į padanges.
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supraskime spausdinto žodžij negali būtį geras katalikas,
—• >8 uu. Vienam mėnesiui — 7 5 o. Kiton valstybėse bų, pažins savo tautos praeitį ir be to
■Msnicuacat*. Metama —« IT-tt; Puaei metu —
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Skelbimų kainos prlalutil'fainou parellalsrna
so mūsų vaikams neduos kitataučių arba vaįtakų, o nebūsime apsvaiginti Kristaus karalystės pilietis.
Bendradarbiams lr koresp-,i Juntamu raitų n-«r»Kristaus Evangelijos, jos ne vienas žmogus. Tačiau, spau
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Redaktoriai priima — ouo H •• Iki 11:00 vai
Tiesa, leisti vaikus aukštesnį mokslų pi
laisvi ir mums nereikės bedie ri rūpėti, nes nuo katalikiškos
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
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yra
tiesa,
jis
likiška
spauda
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žmones
up
nigai kainuoja. Bet tai apsimoka, nes inves
viams vergauti, nė jų maldau spaudos priklauso mūsų dori
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vams utneš. Tas “nuošimtis”, tai vaikų ir
talikiškų knygų ir laikraščių, laimė ir laisvė. Todėl, uies ne
ir
darbuojasi,
kad
Kristaus
nių
protus,
žadina
žemuosius
LITU U ANIAN DAILY FBIEND
tautos dėkingumas tėvams dėl susirūpinimo
ir jų ueplatinsime kitų tarpe, turime snausti. Visi turime už
Publlabed Daily. Bxoept Sunday.
mokslų
skelbti
žmonėms,
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jų
geidulius,
ardo
dorovę
ir
■UBSCRIPTIONH: One Taai — »«•<; Blz Montha jų ir jų tautos ateitimi.
tai veltui statome ligonines, sidegti pirmųjų apaštaltf uo
— |S.(0; Tkree Montha — 11.00: One Month — Molbe jo nežinojo ir nesuprato. tokius žmones veda į pražūtį.
prieglaudas ir mokyklas, nes lumu ir stoti į sutartinų dar
Bhropo — Ona Year — fl.Mj Uz Montha —
Oevy — Ola
Paskui šv. Povilas vyksta į
AdvertlMos ln "DRaUGnUT brtnss best tefalts
Spausdinto žodžio arba ra jomis greitai naudosis bedie bą. Mes visi viešai pamokslų
Antiokijų, Listrų, Jeruzalę,
ždvsrilstna («teo on appUeatlea.
štų įtaka žmonių gyvenimui y- viai, kaip Prancūzijoje, kur sakyti negalime arba nesuge
•■BkAUOAO” 1384 8. Outtey Avė, Chiouge
Kaip jau buvo pranešta, balandžio 25 d. Kilikijų, Atėnus, Efezų, Ko.! va didelė. Kų tik girdime ar •žydai ir musonai, gęrai supra bame. Bet prabilti į žmonių
Lietuva Latvijai ir Estijai įteikė platų me rintų ir kitur. Jis nesigaili skaitome, mumyse vis sukelia tę spaudos reikšmę bei įtakų, širdis labai lengvaį gąlįme.
=====
morandumų, dėl Pabaltijo sąjungos įsteigi sveikatos, daug keliauja ir da-j vienokių ar kitokių vaizdui paskui jie paėmė krašto val Taigi, patys skaitykime dorus
DIENOS KLAUSIMAI
mo ir šių trijų valstybių glaudesnio bendra rbuojasi, visur skelbia Evan norų ar troškinių. Pagal to džių į rankas ir pavergė ku laikraščius ir katalikiškas kny
darbiavimo. Atsakydamos į šį memorandu gelijų ir stato bažnyčias.
patys imame tvarkyti ir savo' talikus. Dabar Prancūzijos ka- gaSjJr, jus platinkime kitų ta
MOKSLO METAMS UJ8IBAI0U8
mų, Latvija ir Estija gegužės 14 d. Lietuvos
Pirmais krikščiohybės am gyveninių. O jeį skaitysime be- talikai iš to apsvaigimo pra rpe, o atliksime tokį pat dar
vyriausybei įteikė savo atsakomus, kuriuose žiais mažai kas mėgo rašyti. dieviškus raštus, bedieviškai deda pabusti, bet jų laisvė jau bų, kokį atliko apaštalai, kokį
Šių savaitę baigėsi mokslo metai visose
abiejų kraštų vyriausybės sutiko pradėti tie Nedaug buvo tokių, kurie mo ir ištvirkusiai pfadėsinte ir gy yda nežmoniškai suvaržyta. dirbo šv. Povilas, kurs turji
mokyklose. Tūkstančiai lietuvių baigė prad
troškimų tarnaul
siogines derybas jr pasitarimus šiuo klausi- kėjo skaityti. Šv. Povilas bu venti. Jei skaitysime lįorus ir Jei jie nebūtų davęsį savęs begalinį
žios ir vidurines mokykįųs (High -schools).
Dievo
garbei
ir žmonių sielų
mu. “Tsb.” praneša, kad gegužės 29 d. Lie- vo vienas iš pirmųjų, kurs katalikiškus raštus, dorai ir apsvaiginti bedieviškais raš
Baigusieji ir jų tėvai dažnai abejoja, kų to
tuvos pasiuntiniai Rygoje ir Taline latvių ir įvedė rašymo ir skaitymo pa katalikiškai pradėsime ir gy tais ir laikraščiais, dabar jie išganymui.
liau daryti. Šiais laikais, rodos ir galvoti
estų vyriausybėms įteikė naujų Lietuvos me protį, pats daugiausiai rašy venti.
būtų laisvi ir nereikėtų bedie- j
nereikėtų. Kito kelio nėrą, kaip leisti savo
morandumą', kuriame Lietuvos vyriausybė damas ųž visus kitus livangoYpač didelės įtakos raštai
vergauti,
vaikus į aukštesnes mokyklas.
VARGONtNINKy SĄJUN
pasisako esanti pasirengusi thrtis su Latvi Iijos skelbėjus.
daro
į
jatinimo
gyvenimų.
Jau
Prancūzijos
katalikai
aukai
Jei praktišku būdu svarstysime šį klau
jos ir Estijos vyriausybėmis ir joms siūlo
Šv. Povilas daug keliavo ir nas žmogus trokšta naujany- x0 šimtus milijonų dolerių
simų, atrasime, kad šiandien jaunimas be
GOS
tuo reikalu atsiųsti savo specialius įgalioti įvairiuose kraštuose skelbė bių. Negalėdamas kitaip tų statymui bažnyčių, vienuolyaukštesnio mokslo netoli tegalį nueiti. Kur
nius į Kaunu.
•
•
’
Kristaus mokslų. Jis mokino! troškimų patenkinti, jis skai- nų ir prieglaudų, bet jie ne•
*«
tik jis nepasisuks, pirmiausia jo užklaus, kiek
Artinųnties' Varg. Sųjungos
Jei turėjo pinigų katalikiškai spau šeiniui, reikalinga sutvarkyti
Nors kartų Pabaltijo valstybių politikai ne vien žodžiu, bet savo raš- to laikraščius, knygas.
turi piokslo ir kokių mokyklų- yra baigęs. Net
toks
jaunimas
pradės
skaityti
dai. Tuo tarpu bedieviai pla pinigines atskaitas, bet kadaraštinėse dirbančioms mergaitėms reikalauja šiek tiek rimčiau susirūpino sąjungoj. įstei tais taip pat plėtė Evangelijų
—
•
geras
knygas,
gerus
laikraš

tino bedieviškas knygas
ir ugih, randasi
gimo reikalu, kuris yra svarbiausias šių die žmonėse. Jis jau tada suprato
aukštesnio mokslo.
V. S. narių, kurie
Pagaliau, mes negalime žiūrėti į moks nų klausimas tame krašte. Tik susijungusios rašyto žodžio svarbų ir įtakų, čius, iš jų guli išeiti geri ir nedorus laikraščius. Per spau- ilgesnį laikų neužsimokėję inelų vįen tik iš medžiaginės pusės. Juk mes no Pabaltijo valstybės „.tegalės atremti tuos pa o dabar, jei jis gyventų, rei pavyzdingi žmonės. Jei pradės Fdų jie užviešpatavo Prancūzi- Į tjnį narįo njokestį, tai rėmiau
rime gyventi kaipo lietuviai, norime būti kul vojus, kokie joms susidaro iš stipriųjų kai kia manyti, kad pirmas stotų skaityti blogas knygas ir be- jų įr išleido įstatymus, prie-'tis y»rg. Sąjungos seimo nuį spaudos darbų. Taip pat, rei dieviškus raštus, ištvirks ir šingus katalikų tikėjimui. Jei tariinu, iš rugp. mėn. 29 d.,
tūringais žmonėmis. Be mokslo nei vieno, nei mynų pusės.
“lie De France” laivu apleidžia Ameri kia manyti, jei jis leistų laik pasidarys niekšais.
Prancūzijos katalikai būtų sum., V, S. narys, 2 metų
kito nedtsięksime. Kuo daugiau mes susilųuksime aukštesnio mokslo Žmonių, tuo ge kų gerb. kun. Aud. Cikota, M. I. C., Tėvų Ma raštį, tai būtų garsus ir bega Pragaro galybes kovojo ii pratę geros spaudos reikšmę neužsiniokėjęs nario mokesčio,
riau laikysimės kaipo lietuviai šiame krašte, rijonų vyriausias vadas, išbuvęs čia vos ke lo brąngintiųas plačiai skai kovoja su Kristaus mokslu. Be ii įtakų, ta nelaimė juos ne . nustoja teisės būt Vargonink.
, Sųjungos nariu.
iš pat yrimo žinome, kad kuo šviesesnė yra letą mėnesių. Gyvendamas Amerikoj aukšta tomo laikraščio redaktorius. dieviai gerui supranta spau būtų ištikusi,
šeima, ttto labiau tautiška? yra susipratusi. sis svečias dirbo sunkų misijų darbų ir lan O redaktoriuj nėra reikalo už dos reikšmę ir jų su visu atsi Jei šiandie gyventų šv. Po \ Twkl prašau visų, neatidėDėl to norėdami sayo tautai stiprios ateities, kė Marijonų įstaigas. Visur svečias paliko siimti tolimomis kelionėmis. dėjimu platina. Žmonės bedie vilas, jis, kiekvienų, skaitantį j liojant, kurie dar nesate užsrnesigailėkime duoti
vafliams aukštųjį malonių apie jį atsiminimų. Ikauge su juo Jis kambaryje sėdėdamas ga vių noras ne visada supranta. bedieviŠkus laikraščius ir kny ; mokėję, kad pasiskubintumėt.
mokslų ir gerų, katalikiškų išauklėjimų.
išvyksta ir kun. Antanas Petrauskas, M. I. li prabilti' į milijonus žmonių. Beskaitydami tuos pilnus nuo gas, kuogreičiausiai atskirtų Į Pinigus siųskit V. S. iždiniMokslas, kaipo toks, visose mokyklose C., kuris per keletu metų lankė lietuvių baž Seninu dauguma žmonių ne dų raštus, jie apsvaigsta ir nuo Bažnyčios. Nes toks ka- nkųi B. Janušauskui, 2259 W.
y ra vienodas. Tačiau.auklėjimo žvilgsniu mo nyčias duodamas misijas ir visur turėjo ge mokėjo skaityti ir dėl to ras nemato tiesos kelio ir patys talikas, kurs skaito bedieviš 107th Str., Chicago, III., arba
kyklos nėra vienodos. Amerikos katalikai už riausio pasisekimo. Jis pasižymėjo savo iš tai neturėjo didelės reikšmės, pradeda tiesos neapkęsti.
kus laikraščius, ar nepadorias tiesiai į centro raštinę, 182
laiko savo lėšomis pradžios, vidurines ir au kalbumu ir uolumu. Lietuvių katalikų spau nė įtakos. Šiandie tie dalykai
vertas nešioti High, Brooklyn, New York.
Bedieviškoji spauda užden knygas, nėra
kštąsias mokyklas- dėl to, kad katalikų vai da jo pasiges kaipo uolaus bendradarbio, ku jau yra visai pasikeitę. Jau gia visas tas skriaudas, kuriai kataliko vardų. Jis yra įrašy
Jonas Brundza,
kams duoti ne vien mokslų, bet ir dorų, ka ris ir sunkų misijų <larbų dirbdamas suras dabar, ypač Į| jaunesniųjų, su-įbedioviaį <laro krikščionims. tas (ik į katalikų knygas, bet
V. S. Centro rašt.
talikiškų išauklėjimų. Kas iš tų mokslo, jei davo laiko ir parašydavo gražių mūsų laik nku rasti nemokančius skai-1 Bedieviškoji spauda išniekina neklauso katalikių mokslo, c
pats žmogus be doros, be valios. Jis nei sau, raščiams straipsnių. Laimingos kelionės ir tyti. Šiais laikais be spausdin- krikščionių gerus darbus, o'maitinasi tuo mokslu, kurj
Šiandienų nori gerai daryti
nei tautai nebus naudingas. Iš tokio daugiau laimingai sugrįžti atgal!
išganymo pelnymui, ryt blogai
blogo negu gero.
• Dauguma Europos valstybių reikalavo elgies vos beprisimindamas,
žasties šio krašto vyriausybė pasiuntė griež
kai kurias skolas sumažinti arba net visai
Katalikams turi būtį aišku, kad jų vai
tų notų, kuri Britanijai, žinoma, nepatiko.
DAL EUROPOS SKOLŲ
kams tik katalikiška mokykla.
Amerikos žmonėms keista ir nesupranta- panaikinti. Jungtinių Valstybių vyriausybė
Kas iš gerų pasižadėjimų,
Atėjus laikui mokėti skolas Jungtinėms ma, kad didžiosios Europos valstybės, kurios su^tuo nesutiko. 1X4 to dabar visaip išsisu-Į
Kadangi mes, Amerikos lietuviai, jau tu
rime bernaičiams kolegijų Thompson, Conn. Valstybėms, daug Europos valstybių, beveik turi užtektinai pinigų ginklavimosi, papras- kinėja ir skolų mokėjimų atidėlioja. Nuo to!jei nėra darbų,
ir mergaitėms akademijas, Šv! Kazimiero tr visos, atsisakė taį padaryti, motyvuodamos, 1ų skolų nepajėgia užsimokėti. Bet taį nėra nukenčia šio krašto ekonominė būtis, o Eu
Šv. Pranciškaus seserų vedamas, geresnių kad nesūri iš ko. šiemet ir Didžioji Britani negalėjimo dalykas, bet paprastas išsisuki ropos valstybės netenka gero vardo ir pasi IKATTYK1TE IR PLATIN
tikėjimo.
KITE “DRAUUA'
mokyklų savo vaikams, baigusiems pradžios ja savo dalies skolų nemokėjo. Dėl tos prie- nėjimas ir užsispyrimas.
an..:
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A.

Matutis

motinos sirdis
I Pabaiga)
* — Tai buvo vienintėlis mūsų vaikas,
vienintele mūsų laimė; nieko dėl jo nesi
gailėjome. Vaikas buvo malonus, taigi,
mimui suteikdavo džiaugsmų ir paguodų.
Su susijaudinimu senutė pertrauke
kalbų, n |>er išblyškusį jos veidą ašara
nuriedėjo; lyg pasinėrusi j gilų miegų ji
žiurėjo prieš save. Matomai dar kartų at
gijo jos širdyj laikai, kuomet vaikas bu
vo o.n t- i .i - ir nekaltus, kuomet tėvų na
Hnčių dar užtekdavo jam ir pakankamai
•DI i<> buvo visas pasaulis. Po valandėlės
ji pradėjo toliau tęsti:

'fai laimingi buvo laikai, kada mfi-II -nn-i- 'I. II -

jne

;u įmini,

jotinių
Igs:

k*'p

Tapa'

. i.-iii pilk ln IO". Selintu

karaliaus vainiko, Bė
ln i įnė sudužta, kaip st ik
mūsų
laimė subyrėjo į

,n,i

umi.
11

trupin ius; pinrndome viską — ne per iūi
rtj. im. ’ik per gyvenimą, taip, per viliu
jaiil.1. laisva. ; ,iii;ii<ii. ištvirkusį gyveni
mų, km ink daug jaunuomenės įtraukia

į prasikaltimų klanų ir į visokias- kitas
nelaimes.
Jos baisas virpėjo, krūtinė gyviau
kilnojosi ar puolė; tik pertraukomis, at
sikvėpusi, galėjo toliau kalbėti:
— Jis turėjo apleisti mūsų šalį: nie
ko apie jį negirdėjome. Susikrimtimas nu
varė vyrų į kapus; palikau pati viena.
Tik kartų, vienų kartų apie jį girdėjau.
Velionio bičiulis, kurs buvo sugrįžęs iš
.\anerikos, pasakojo, kad jį tenai matė.
prastai jam ėjosi; nedateklius jį padarė
dar labiau užmirštesniu, ytin susirūpinu
siu. Aš jam rašiau laiškų vieną ir kitų,
melsdama, kad eugrįštų prie motinos, ta
čiau, jokio atsakymo negavau ir nieko ne
girdėjau. O vienok kokis tai balsas vis
kalbėjo man, kari jis yra dar gyvas. įrau
kiau iš metų į metus, kad sugrjštų. Bet...
• Sergančioji žilagalvė senutė vėl nuti
lo, kad atsikvėpus oro, o vienuolis tyliai
sėdėjo ir klausai. Paskui su ryškiu įtem
pimu ji pradijo vėl kalbė’ti:
— Aš maniau, kad sūnus užmerks
mano akis. <) Uievas kitaip suriklė, ta
čiau, nenoriu tam priešintis ar priešta
rauti. O, gerbiamasis Tėveli, sužinok apie
jį ir, kaip surasi jį, pasakyk, kad aš jį

laiminu ir malonėk jam įteikti tuos drabnučiua, kuriuos dėl jo sutaupiau, bedirb
dama dienų ir naktį. Nors ir labai nusi
kalto, tai visgi mano sūnus, o motinos
širdis užmiršta, neatsimena ir viskų at
leidžia!
Ji sudėjo ąbi rankas ir meldėsi. O
ištaptieji mirštančios žodžiai perėmė vie
nuolį kokiais tai nuostabiais įspūdžiais.
Tačiau, jis valdė save ir savyj slėpė ko
kius tai jausmus. Pagaliau jis prisilenkė
prie ligonės, bet negalėjo aiškiai matyti
jos veido, nes jau buvo gan tamsu.
— Ar Tėvelis išpildysi mano meldi
mą! — silpstančiu balsu tarė senulė. O
vienuolis iškiliai prižadėjo:
— Taip, prižadu. Tačiau, kaip vadi
nasi tamstos sūnus! — paklausė vienuolis.
— Pranas N...
— Motule! Tai aš juomi esu! — šūk
terėjo jaiuias vienuolis ir sųvo veidą pa
slėpė rankose.
— Kaip
Mano sūnus f!...
Ir motina priėmė paskutinius sakra
mentusi t iš sūnaus 'rankų; paskui jis kartu
su motina ilgai meldėsi ir galop tarė:
tait...

— Motule, palaimink mane!

Lyg saulės spinduliai palietė mirštan

čiųjų motiną? Akys, pusiau merdinčios,
atsivėrė ir iš jų ištriško meilė ir laimė
Ji įtempiančiai pakėlė virpančių satfo ra
nkų ir, darydama kryžiaus ženklų, lyg
asmuo iš kito pasaulio, pratarė: •
»— Aš laiminu tave vardan Dievo Tė
vo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Tamsa lengvu, tamsiu šešėliu apglėbė
mirusios veidų ir galvų sūnaus, kurs mi
rties valandoje" surado ištikimiausių šir
dį žemėje ir nenustojančių milžinai ui) lė
ti širdį: Motinos Širdį.

Bent Dievas pamatys
ir supras
IHena po diėnos ateidavo senelis...
Diena pu dienus statytojas atsisakyda
vo duoti jam darbo. Senelia mokėjo viso
kius daiktus iš medžio drožinėti. Jia no
rėjo, kad leistų jam išmėginti savo ran
kų darbą naujosios katedros viduje arti
altoriaus. Pagaliau, norėdamas jo atsi
kratyti, statytojas pasakė jam užlipti teu
prie lubų ir pradėti dirbti, nes. statyto
jas manė, kad niekas tenai tamsoje nepatėmvs, o tus senelis toks malonus. Ir
taip senas Vilimas, pasiėmęs savo įran
kius, šlubuodamas, nuėjo prie darbo.
Savaitės

bėgo, skiedros

lėkte lėkė.

brendi

prapultim

Diena po dienos mylimas senelis atėjęs į
darbų visus pasveikino nuoširdžiu “La
itą dienų.” Kiti darbininkai kits į kį
mirkčiodami paklausdavo: —
— Vilimai, kaip tavo šedevras.' Ki
tu ten prie lubų droži, gal kaminų?
Vienų naktį senelis drožėjas neim
li po žemyn. Rytmetį darbininkai susirū
pinę kopė į viršų. Saulės spindulys pra
siskverbė toje tamsumoje ir tartum lai
minanti ranka glostė senelio galvų. Gut
Įėjo jis tenai ant grindų galva paremta
ant senos įrankių dėžės, akimis įstrigu
siomis, su šypsena ant veido, su pečiais į
tų žemę, kuri jo taip nebojo, akimis į
Dievų. Taip, iš tikrųjų, jo akys buvo pa
kreiptos į Dievų. Visi galėjo 4ai paste
bėti. Tas Kristaus veįdaa, kokio nieka
dos jie nebuvo- matę, meiliai žiūrėjo į se
nelio Vilimo akis. Puiki Kristaus galva;
tikrai meniškai išdrožtai Pasijuokdavo,
pasityčiodavo visi iš senelio, bet dabar
jis buvo toli nuo visų pašiepimų. Ne tik
pasitenkinimas, kuris taip aiškiai švietė
jo veide, sakyte sakė jiems, kad paga
liau ir Vilimas atrado itą, kuris tinkamai
įvertino jo rankų darbą, bet taiįipat ir
godžiai milžiniškos Kristaus galvos š< di
lyje išdrožti:
“BENT DIEVAS PAMATYS IR
SUPRAS.”4
CA,

n f? x tr o ą a

PonHadienii, birželio 15, 1931

subrendo planas pakinkyti jū-,
no pilimi ir trispalve vėliava .■
rų,- pasinaudojant tuo, kad ;
joje” — pasakojo kareivis, kn
tropikuose jūros vanduo šal- ■
i riam teko būti Vilniaus kovo
tas
gilumoje,
o
pąyiršiuje
ga

(Iš 1919 — 1921 m.)
Nežinau kaip kitose pašau* ir jų Bažnyčių. Be to, dar vųreivis matydamas, kad lenkai
na
šiltas
—
•
siekia
8()'Jaipsnių,
“Yaduokim Vilnių!...’* —
lio šalyse, bet Amerikoje, o dovavo klierikų moksleivių re
\\s dar tebelaiko užgrobę \'ilMūs daug bernužėlių,
Fabrenheito.
n i ų ir vis dar kėsinusi ir to kiekvieno lietuvio kareivio miu
ypač lietuvių parapijose, šie kolekcijoms Marijunapolio Ko
Mės Vilnių vaduotum,
Kokia
to
plano
esmė?
fttai
$10,0^0,000
liau į Uetuvų “oti. “Kų čia lis.
abeji: 1933 ir 1934 Šventieji legijoje. Lietnvių parapijose
Pavergt tėviškėlę
ji:
an*
pagalba
dūdos
traukti
“
Mūsų
senojoj
tėvų
liūsti
daug vilkti laikų — geriausia
Metai stengiamasi buvo su dirbo: TT. J. Vaitkevičius, J.
Plėšikams neduosim
iš
jūros
gilumos
šaltų
vandenį
tuoj perti lenkus kol neatsi- n®j — Gedimino pilyj turi pie
naudoti kiek galint didesnei Navickas, A. Būblys, B. Vit
Mums padės kovoti
ir
“
šildyti
”
jį
jūros
paviršiu
gauna jie po kovos, tada ir vėsuoti mūsų tautinė vėliava,
žmonių sielų naudai. Nerasime kus, J. Mačiulionis, M. Urba
/Vytis galingoji, —
beveik nė vienos lietuvių pa navičius ir A. Petrauskas, va jc, paverčiant garais. Šildyti
! laisvę greičiau iškovosime;
yra didžiausias troškimas
Kas gal nebijoti
ne
anglimis
bei
malkomis,
bet
J
jog
jau
daug
kartų
lenkai
rovisos
laisvosios darbo žmonių
Po Nauja Valdyba
rapijos, kurioje nebūtų buvu dovaujant pačiam mūsų Vy
Kaip ji narsiai jojų?..
Puikiausia
Vasarinis Rezorpaviršiuje
esančiu
vandeniu.
sios šiais metais ar tai reko liausiajam Vadovui — Tėvui
Laisvė_ mūs siekimus, ~ į<k^’
nor’ taikoa> H»d pasi-į respublikos, Lietuvos vaikų
tas. Viena mylia į Ežerų. Vi<
naudojus . proga sustiprėti. sūnų ir .dukterų.
lekcijos, ar misijos, ar šiaip Andriui Cikotai. Žinoma, tio- Juo atmosferos slėgimas ma
Tautiečių gerovė,
-rados Vėsu ir Smagu.
Į Jau lenko be kumščios neišmokurios ypatingos pamaldos de kai dirbant apėmėm ir gana žesnis, tuo žemesnėje tempe
Vaduokina Vilnių!... Ten
O mūs’ įkvėpimas —
Užtektinai krėslų, stalų, pa|
kyši,
nes
jam
labai
įprastas
vyniolikos šimtmečių nuo Vie didelius plotus, būtent: Sbe- ratūroje vanduo pradeda vir
mūsų atgimimo lopšys, — iš dlinksniinimui patogumų ir
Tai mūsų senovė.
|poniškas nerangumas’’ — mų-1 jo pįrmi laisvės spinduliai Lie vaikučiams žaidimų. Viskas
špaties Jėzaus Mirties jubilie boygan, AVis.; Port AVashing- ti. Tuo principu Glaudė savo
ton, Wis.; Ansonia, Conn.; išradimų ir remia: stengiasi
jui paminėti.
“Argi Vilnius nėra tikrai sto kareivis, kuris neberimsta tuvaį sušvitoVilniuje pirmi dykai visuomenei.
atmosferos
slėgimų
sumažinti
Mainvkitės nuo bile gatvė
ftie Metai davė pakankamai Atbol, Mass.; \Vorcester, Mass.
mūsų miestas, kad ten len matydamas, kaip,priešas pa- mūsų kariuomenės diegai ėmė
kario
tiesiai į Pier’ų. Pakan
darbo visiems inisijonieriamš, (Aušros Vartų ir Šv. Kazi tiek, kad vanduo ir prie 80 kams leidžiame gyventi, argi liekamas ramybėj.
skleistis, Vilniuj laisvė pa kamai parkinimni vietos dy
“E, kaip reikėjo pasitrauk skelbta. •
kiek tik jų čionai atsirado. Ir miero parap.); Brockton, Mas- laipsnių Fabrenheito pradėtų •mūsų kariuomenė nėra tiek
A. Vitkauskas kai.
virti,
t.
y*
įurštų
garais.
Tėvai Jėzuitai, ir Pranciško sariius.; "VTestfield, Mass.; Otvirta, kad negalėtų pasitikėti ti iš Vilniaus, tai, rodos, net j Kų tik išėjo iš spaudos nauja
Puiki muzika simfonijos orinje
Pirmiausiai
Claude
apskai

maba,
Nebr.;
Springfield,
III.;
nai, ir 'Paeijųnistai, ir Domi
f- kestros. Pasauly puikiausis pa
savo jėgomis kovoj su lenkais Gedimino kalnas liūdnesnis
vilijonas šokiams.
nikonai, ir mes — Marijonai Kenosha, Wis.; Spring Valley, čiavo tėhretiškai, kad toks bfl ir kodėl gi vis mums tenka at paliko, — ules jau paskutinie
dirbome išsijuosę, lankydami III. net du kartu; Pittsburgh, Idas elektrai gaminti yra pra- sitraukti geruoju, kaip tik tuo ji išeiname, o jis toks jianiū- Į
tiietuviškas kolonijas nuo Ry- Pa.; Utica, N. Y.; Philadelp- ktiškas- Kai 3is paskelbė savo laiku, kai imame jau priešų ręs stovi, (trispalvė7 vėliava ,
*ų ligi Vakarų.
bia, Pa. (Šv. Kazimiero par.); sumanymų spaudoje, tai dau- nugalėti?.. Pernai taip buvo
taip maloniai plevėsuoja, lyg Atsiminimai iš 1905 -— 1914
Pereitų gavėnią mūsiškiai - Chicagd, III. (Aušros Vartų ■. £elis mokslininkų < pareiškė. su vokiečiais kovojant, šiemet prikiša, kam jų palieka len
pergyventų laikų
!į jog dai
tai yra tik fantastika
Marijonai itin buvo įsikinkę parap.).
su lenkais.” Taip galvoja ka- kams — taip graudus įspūdis,
i Claude savo kritikams atsakė
j tų šventų darbą. Dirbome net
kad pasitraukiant nuo daug
Kiek teko man pačiam pa- ‘ f;ali|iejaus žodžiais; ..0 vl,
mų buvo pravedimas dūdos ir stįpresni„ prie5o kartu tvirtai
devyniese: J. B. Vyskupas BūGebėti ir girdėti, šiais metais dėIto ji sukasi” (Sakoma, kad
reikiama giluma. Dūda, ku-! (iki. ka<J tcB) kovos ]aukuoso>
čys — rusams, norintiems grį misijos itin tūrėjo daug reik
tuos
žodžįus
Galiliejus
ištaręs
rios skersinis septynios pėdos, ,ietuvis
ttt„ilaikvB
žti į Katalikų Bažnyčių, ir
šmės ir dvasiškos naudos.
po
to,
kai
buvo
priverstas
av
o ilgumas beveik viena mylia, Vilnius bus mūsų, su Gedimiskaitė visų eilę paskaitų Ku
sižadėti
nuo
savo
teorijos,
kad
buvo labai sunku pravesti, bet
nigi) Seminarijose apie rnsns
žemė sukasi aplink saulę). Be po kelių nepasisekimų darbai
lgijoje prie- Ougree jis pasta baigtas. Per tų dūdų iš maž
tė bandomųjų stotį elektrai daug 3,000 pėdų gilumos jau'
Jūs galite gauti pas aavo vaistlnfokti
gaminti. Skirtumas tarp tem- vanduo į paviršių su ponpų
tam tikrą TONIKA, kuris par ilgą
laiką buvo vieno Jžjrmaus Gydytoja us
.preskripclja. Tai yra tikrai gera nau
Kuboje prancūzų mokslinki-j tės dirbtuvė gamina Ameriko- peraturų paviršiuje ir gilumo pagalba ištrauktas. Pasirodė
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
kai Georgės Claude ne tik pa- je sinteninę anom ijų Claude’o
esančio vandens buvo tik jog Claude’o spėjimas apie
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
sisekė milžiniškų dūdų prave-l išrastu būdu.
,18 laiP^ Celsijaus. Nežiu- vandens temperatūrų gilumoje
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
sti. bet
bet ir
ir gauti
gauti vandens
vandens įši
išl Sieros rfikštis bei chloras rint to’ esant mažam at'"°*- labai arti teisybės.
Mėnesinis treatmentas uj Doleri —
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jūros gilumos. Bandymas pa tarpina metalus, bet karo me- fero? J^gimu! vanduo buvo
Mantazas užlajoje nori stei
jausite
tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
______ __________
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
sibaigė nelaimingai
— van- tu Claude metaliniais apara-. Paverč.iamas garais, kurie su- gti stotį elektrai gaminti. Kad
bua jums sugrąžinti.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
dens srovė nutraukė dūdų ir-tais gamino chlorų ir naudojo ;ko Iinas.ipų ratus
tuf> b_u<1,1
tokios stoties veikimas prak
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
paskandino. Padaryta už mi.....
tiškas, (dėl to Claude ir jo
kursijas:
šinoms. Jis pasinaudojo tuo, Į lektra. I a stotis veikė per iš1 i jonų dolerių nuostolių.
I
padėjėjas Bouclierot neabejo
kad
sausos
chloro
dujos
me-Į^
sus
Claude
patyrė
Bet kokių reikšmę turi ta
ja) ir steigiama milžiniška
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
dūda? Claude pasiryžęs nau talų nepuola ir būdų’ tokias ' dauS nauJli <lalykU, kurines stotis, visų Kubų elektra ap
linijos laivu “BERENGARIA”.
jovišku būdu elektros*jėgų ga dujas pagaminti. Jis taip pat *)an(^° pritaikyti Kuboje
rūpinti. Tokios stotys galėtų
Vietų
Kuboje
Claude
pasįri
minti. Jis deda pastangų pa- ( žinojo, kad koncentruota sie
būti steigiamos' ir kituose tro
Norintieji vvkti sn šiuo laivu, kuriuo vyksta
kinkinti jūrą. Tropikuose jfl ros rfikštis metalams neken nko Mantazas užlajoje apie 60 piškuose kraštuose.
ekskursija
i LIETUVOS EUCHARISTINĮ KONros vanduo pusėtinai šiltas, kia, todėl ir pradėjo tos rū- ang. mylių į rytus nuo KavaAtpasakojo Ar. Vitkauskas
nos. Viena sunkiausių proble
bet tai tik jūros paviršius: gi- šies rūkštį naudoti.

Vaduokime Vilnių!

Šventieji Metai ir Misijos Amerikoje
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1 urnoje vanduo šaltas. Claude
ir nori pasinaudoti tempera
tūrų skirtumu, kad įsteigti elektros stotį. Jeigu jūros va
ndenį 3,000 pėdų gilumoje pa
lyginsime su paviršiaus van
deniu, tai temperatūros skir
tumas bus maždaug 40 laips
nių.
Claude yra vienas žymiau

sių pasaulio išradėjų fizikos ir
chemijos srityse.
Jo išradimas sukūrė stam
bių korporaciją, kuri Ameri
koje gamina skystų orų. Kor
^oracijos vertė siekia 50,000,dol. Chemijos laboratori
jose jau ir pirma pagaminda
vo skystų orų, bet gaminimo
būdas buvo labai sunkus ir
nepraktiškas. Per keletu me
tų buvo ieškoma būdų, kaip
pigiai skystų orą; pagaminti —
tu būdų rado Claude.
Visos mašinos skystam orui
gaminti buvo padarytos, bet
joms negalima buvo rasti tin
Ramo tepalo: visokie aliejai
sušaldavo. Claude’ui atėjo į
galvų laiminga mintis išban‘ dyti skystų orų kaip tepalų
mašinoms. Gimė milžiniška

Tai nežymi dalis Claude’o
išradimų, kurių priskaitoma
šimtai. Elektros ir chemijos
srityse jis yra padaręs daug
tokių išradimų, kiuriais šian
dien naudojasi visas civilizuo
tus pasaulis. Ir dabartiniu jo
Bandymu pakinkyti jūrų su
sidomėję netik mokslininkai,
bet ir plačioji visuomenė.
Ant aukštų kalnų vanduo
verda daug žemesnėje tempe
ratūroje. Tai pareina nuo to,
kad ten oro slėgimas žymiai
mažesnis. Claude ir ėmė gal
voti, ar nėra galimybių panan
doti saulės spindulius jėgos
gaminimui. 1924 m. jis darė
bandymus Sacharos dykumo
je. Nuo to laiko jis darė viso
kius bandymus ir jo galvojo

skysto oro gaminimo pramo

nė.
Kad šiandien plačiai varto
jamas acetilinąs (acetyline),
tai Claude’o nuopelnas. Čiau
do rado, kad acetilinąs gali
būti ištirpytas acetone. Pen
kiolikos milijonų dolerių ver-j

Kį TIK ATĖJO IS LIETUVOS
Knyga

lietuvį,

kurį

daugelis

skaito

VISADA

šventuoju:

UŽMIRŠTA

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai it
Ganytojiški

Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
tuojaus pareikalaus.

Ar Slnot, kodėl Jos ne
mėgo T
JI pati nežinojot.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pagalinti.
Gargaliuok su Llaterine Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad tis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ną.
padaro per 4 dlenaa
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“DRAUOAS". 2824 SO. OAKLEV AVE., Chicago, I’.l.
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Penktadienis, birželio 15, 11

Toliau šoko mokyklos mer- lordo, III. Pouas Kaėenas tuo- siems pasišventusietns siekti
gaitės ir vaikau Pagalios dai- jau gavo darbų “Svifto kompa 1 tobulumo,
navo 8 ii- 7 skyriaus mokiniai 'Dijoj ir dabar labai džiaugiasi1---------, Kitas panašus parengimas
Iš vitjp 14 mpkinių pabaigė savo utvažiaviihu į Omahų.
mūsų ‘mokyklų.
Taip pat atvažiavo Adolfas įvyks birželio 28 d-, 7:30 vai.
Žmonių buvo ne perdaugiau Mizeras net iš Rytų. Jis yra Kelnikių namuose, 3 Claren'siai, kad išgirdus programų, nevedęs, tenai buvo ilgai be don St. Bus užkandžio, muzirišusio prie bažnyčios bei ka-p^ui g^hi, kad mūsų žmo- 'darbo, o čia tik antrų diena ' kos. Programų išpildys tikri
lės katalikų organizacijos. Ap
' nems sunku įtikti. Kai turė
ir gavo darbų Armour kompa artistai. Pelnas skiriamas Kai
talikiškų organizacijų.
drauda, šeimynos gerovei, būŠv.-Vardo draugija yru skai'. j°me svetimtautes sėseris, tai1 nijoj.
šiadorių katedrai. Įžanga 50c.
’
į tinai reikalinga, o dabar KaPADAKA
tlinga nariais ir gražiai gy-' sakydavo: “Kam aš tenai ei-; • Sutikau keletu vyrų atvažia- Bilietai parduodama J. Vinic
Birželio pradžioj karštis bu talikų Susivienijimas įvedęs
vnoja.
/nū
vis Ah‘k anglų kalbos - vusių iš Sioux City. Jie taipgi ko įstaigoje, 4 Penn Ave. Kvie
vo visus isgazdinęs, bet jau naujus apdraudos skyrius, kuPer iškilmes kleb. kun. J. 8erai nesuprantu ir vargiai pa tuojau gavo darbų ir dabar čiu kuo daugiausiai atsilanky
kelinta diena kaip oras atvė- jįuoee kttįp senus, taip ir jauBirutės darže, birželio 3 d.
Tautietis ti.
J. Vinickas
so ir Triškį palijo, tas žmonių Iias gali lengvomis -sųlygomis buvo surengtas piknikas sese Čižauskas ta proga pasakė gra Sausiu kni kalbės vaikučiai”, dirba.
—
-----žų pamokslų.
Dabar kai programa dalinai
nusiminimų pakėlė. Lietaus i ftpsįdraUsti. Mažesnės draugi- rų Pranciškiečių naudai.
___ ____
susideda ir iš lietuvių kalbos,
Detroito apylinkėj labai trūk-^os tUnėtų be baimės prisidė"DRAUGAS”
Širdingai ačiū gerb. kleb.
sta; viskas išdžiūvę. Lietuviui I ti prie & L> «j. k*. A., kur
Birž. 10 d. kieb. kun. J. Oi- ir turime savo lietuviškas se
Katalikiškas!
kun. J. Čižauųkui, kuris per
žauskas moterystės rySiu su seles Kaziiuierietes, tai vis
ūkininkai skundžiasi, kad dė- Užtikrintas pašalpos ir pomirLietuviškas 1
Worce»ter, Mass. -r- Birže
pamokslų kvietė žmones atsi
tiek
geriau
pasilieka
namie.
rišo Juozų Lazauskų su Lu
liai sausros šie metai bus su- • tjuės išmokėjimas. Ir patiems
Patriotiškas!
lio 11 d. ponų Siniauskų na
lankyti ir daržų davė dykai.
cija Jokūbaite. Laimingo gy
nkūs.
*
j nariams tai pigiau atseitų Ir
J
Parapijos piknikas
Teisingas!
muose, 103 Dorebester St., p
Ačiū
Šv.
Petro
parap.
kleb.
venimo
Lasatmikam8
motęry
Naudingas!
'katalikai būtų stipriau orgaGirdėjau iš kftbono, kad vyko išleistuvės jų mylimos
kun.
V.
Masevičiuį
už
daly

stės
luome.
Juozas ir Marijona Sack • niauoti. Visi tai gerai žino.
Pamokinantis!
turėsime purupijos piknikų lio dukrelės Adelės, kuri išvyko
Sakalauskai iš Scranton, Pa., Dėlto būtinai reikia, nieko ne vavimų piknike ir kun. sve
pos 1 dienų, Bart mano ūkyje, į Šv. Kazimiero
___
vienuolynų
vieši pas sūnų dr. Antanų G. i laukas> raSytig j g. L> R. K. čiui, kuris dalyvavo kartu sn
Pereitų
sekmadieni
ftv.
Juo
prie
30-tos
ir
Jefferson
gatvės,
i
chicagon
tikslu
tapti
vienuole.
I
V. Masevičium.
Sack. Pereitų sekmadienį visi! ą 205 kuopų.
zapo draugija buvo surengus Labai daili vieta piknikui ir, įįyeįstuves surengė jos tėvai,
Puta—Agony Starta To Leave
buvo ftv. Antano bažnyčioj, ge
įr gražus putkeluTjoa
Ariu darbuotojams: S. Bu- • piknikų Birutės darže. Susi galima tikėtis, jog susirinks
24 Hours
1
Birž.
17
d.
S.
L.
Jt.
K.
A.
rė-josi gražiai išpuošta bažny
Happy
Daya
Ahead ior You
rinkusieji gražiai ir linksmai publikos.'
Z’draugių.
265 kp. ir Šv. Antano draugi- kšaitei, A. Juodsnukaitei, P.
Thlnk
of
lt
—
how
this old wortd
čia ir pavyzdinga tvarka, duo
Visi mūsų mokyklos vaikai
“
--K. praleido dienų.
Uou maks progrese—no v conass a
■
j
'...
ia
reninu
bendra
niknika
KosTameliuų
M.
Bukšaičiui,
whkh la knovn to pharzas, dar būdamas jaunikaičiu, įJ rengia nenorų pikniKų ivo.>
/
... !
Adelė Siniauskaitė vra rū prucrlptlon
gavo nuo klebono tikietų su
inaclzu as AUenru and vrtthln 48
P.
in
Tvt™;
ciuškos
darže.
Kuopa
ir
drau,
Jačkeviciui,
,
hours aTter you start to take this
prieš 40 metų, gyveno Detroi
Šį sekmadienį, 8 vai. ryto. kuliais galės gauti šaltos ko- Į m*0* būdo, mandagi. Jei \i
ssrift ketina formula pain, agony and
ValatkeviAiui, A. Meškauskui.
uulaminatlon canned by excess urlo
te. Stebisi miesto atmaina. gija šioj kolonijoj yra daug
sagalis
Dievas
laikys
geroje
ocld has started to depart
gerb.
sesučių
priruošti
vaike
šės dykai. Jei kųs, vaikai tai
A. Belickui, P. Valatke'viš;(
Allenru does just what this notlce
pasidarbavusios
kaip
parapi

Kur seniau-buvo balos, dabai
sveikatoj, via viltis, kad daug ssys lt wlll do—lt la guarsnteed. You
liai
priims
pirmųjų
Šv.
Komu
jau
tikrai
bus
piknike.
Kai
A. Belickui, A. Škuliene.i, P.
can get one generous bottie at leaddrugstores everywhere for 8S
visur apstatyta, apgyventa; jai, taip ir visuomenės reika
nuveiks gera Bažnyčiai ir Tau Ing
nijų.
kurie
pasakoja:
“
Jei
nebus
csnU and if lt doesn’t hrlng tbe joyVaškevičienei ir P. Mikalaus
lams.
Vertos
paramos.
Skait

ous results you ezpect—your money
nei ne pažinti. Tėvai Sakalaus
kam nuvežti, tai pėsti bėgsi- tai. Lai Dievas laimina vi- vhole heartedly returned.
kienei* aukotojams: K. Josbulingai
dalyvaukime
piknike.
kai dar gerai atrodo. Šių sa
ciui, P. K. Šlapšiui, P. Gailiu
Muz. J. ir M. Čižauskai ruo- nie
LIETUVIAI
DAKTARAI:
vaitę minėjo 39 metus vedybi
mi, J. Sparlingui, A. Jurėnui, šiasi vykti į L. Rį. K. S. A. 48
x
Naujos
poros
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
nio gyvenimo. Dr. A. G. Sack
Birž. 24 d., tame pačiame J. Petrauskui, A. Škulienei, J. seimų, kur dalyvaus muzikaPaskutiniu laiku turėjome Tel. CANul 0257
žada nusivešti į Chicagų į pa Kosciuškos darže įvyks pikni
Gudinui, P. Penuėnui, P. Ja lėj programoj.
Kės. PROspect 6659
Tylutė. tris vestuves. Nors mergaites
saulinę parodų ir kokį laikų kas Šv. Antano parap. Seserų
ckevičiui, T. Kratavičiui.
------------------j ištekėjo už svetimtaučių, vis
DENTISTAS
paviešės Detroite.
Pranciškiečių naudai. Seserys
1444 HO. 49th CT., CICKRO, ILL.
žada mūsų apylinkėje gy
Gryno pelno piknikas davė Kiekvieno kataliko turi bū
Gražu, kai vaikai tėvus ge daug vargo ir triūso deda moUtar., Ketv. ir Pėtn^lO—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
®147 SO. HĄLSTKD ST., CIUCAGO
ti
didžiausias
rūpestis,
kad
bū
ven
ti
i
r
P
f
i
e
Antano
para$155.00.
John
Usoris
rbia.
1821 SOUTH HALSTED STBEET
kindamos vaikučius ir už tų
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
tų
stipri
katalikiška
spauda.
PM
OS
priklausyti.
Į
motery^-'
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
darbų .mažų tegauna atlygini
tės luomų įėjo Manie Grebau
S. L. R. K. A. 265 kuopos mų. Tat, Detroito katalikai,
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
Dienoms Tel. LAF&yettc 5*93
Birž. 10 d. per sumų Šv. Va kad ji pasiektu visus tikiu
6 Iki 8:80 vakare
Naktimis Tet CANul 0402
vajus pradedamas visu smar parodykime užjautimo daly rdo draugijos iškilmės gražiai eiuosius ir kad nekatalikiško kas su Joe Klemencic, Ona Slikumu. Kuopos valdyba: K. vaudami piknike. Pelnas eis pavyko. Gražus būrys vaikinų ji spauda bTtų išmesta iš ka va su Louis Boro, Ona Zikas) Tet I.-Vl'ayette “650
su Alfred Janus.
Mišeikis, pirm., M. Santūrius, palaikymui motiniškojo namo. ėjo procesijoj iš mokyklos sve talikų tarpo,
Office: 2643 W. 47th Street
Atvažiuoja ir džiaugiasi
fin. rašt., deda daug jmstanTainės giedodami “Linksmybė
Vai.: 2 lkl 5 popiet, 7 lkl 9 vale.
Atminkit Irafl rūpinimąsi*' Keiniai ^tYa^rfvo f as mns
gų, kad vajaus laiko kuopa
Nedėliojo pagal sutarti
mano Tu Jėzau esf”.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
gera
spauda
ir
platinimas
jos
viga
g
e
į
myna
Kačenų
iš
Roclv
Dabar
Detroite
yra
daug
jišauginus. Ir ne abejojama dėl
4140 Archer Avenue
OHIi-e ToL REPubiic 769«
Ypač gražų įspūdį darė kuo yra vienas iš geriausių darbų___________________ ______
pasekmių. Susipratęs katali- vairių lietuviškų biznierių.
Res. Tel. GROvehUl 0617
Vai.:
2
—
4
lr
7
—
9
vai.
vakare
7617 S. FAIRFIELB AVE.
kas-kė turi, be jokio atidėlio Mūsų pareiga remti tuos, ku met visi ėjo prie Šv. Koniuni- Tik visa3 savo pareigas, y paf LIETUVIAI DAKTARAI:
Bes. 2136 W. 24th St.
jos.
Šiuose
laikuose
retai
kur
į
spaudos
atžfHgiu,
atlikdami
1
I c L. LAFayctte 8057
jimo, prisirašyti prie didžui- rie lietuvių reikalu^ remia.
Tel. CANaI 0402
randama jaunimo taip prisi- pasieksime ir sielos išganymų,

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

ŠV. ANTANO PARAPIJA

ŠV. JURGIO PARAPIJA

1SLE1STUV1Ų VAKARAS

RHEUMATfS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Dfi. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

-j- - - -

Dfi. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

2423 W. MxVRQUETTE ROAD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėiloj susitaria

R6a. and Offlca
Office Phone
, tuojau turės tuos lapelius su-, yra atvažiavęs iš Ispanijos
2359 So. Leavitt St.
PROspect 1OSM
GYDYTOJAS tr CHIRURGAI
grųžinti Kurijai.
prieš tris lųetus, baigęs Šv.
CANAL 0706
X—SPINDULIAI
Omaha yra didelis miestas Benedikto Kolegijų Atehison.
Omaha, Nebraska. — Pas-• rūmo Legijono” taisykles..Jos
Tel. CAMal 6122
3051 West 43rd Str.
ir'
mes, katalikai, turime virš Kansas, ir įšventintas į kuni
kutiniu laiku atsirado labai taip skamba.
(Prie Archer Ayc. netoli Kedsle)
PHYSICIAN and SURGEON
daug nepadorių paveikslų, per “Aš noriu priklausyti prie 34 parapijas. Jei mes visi sto gus Jo Malonybės vyskupo VeJandoe: auo I lkt a rud reker
Beredoml* ir MddllanUa
Pranciškaus
Johannes.
Pavicsime
į
eiles
ir
palaikysime
pa2403 W. 63rd St., Ohicago
statymų ir šokių. Katalikų dva “Padorumo Legijono”, kuris
DENTISTAS
žadėjimus,
paveikslų
gaminto.
sėjęs
jaunas
levitas
pas
Šv.
OFFICE HOURS:
siškija nekartų prašė ir įspėjo smerkia nepadorius judomuo2201 W. Cermak Road
t to 4 and 7 to I P. M.
jai
ir
teatrų
valdytojai
turės
Dvasios
klebonų
kun.
Gabrie

(Kampas Leavitt St.)
paveikslų gamintojus, kad jie sius paveikslus, nepadorių li8unday by Appolntment
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
liautųsi demoralizuoti krikščio' teratūrų ir nepadorius šokius.1 prisitaikyti prie mūsų pagei- lių Balinas, augulijonų, va
DENTISTAS
Nuo 1 lkl 8 vakare
niškų kraštų. Jie buvo padarę Sutinku su visais, kurie sme-' davimų. Jei to nepadarys, tai žiuos į Panama Canal misijo
4204 ARCHER AVE.
Seredoj
pagal sutartį
DR. STRIKOL’IS
pažai!ų ant poperos, jog jau rkia nepadorumų, nes tai yra kiliai daug praras savo bizny- nieriauti.
eorner Sacramento
Dieve padėk jam darbuotis į V&1 . nu0 9 v>
g vak.
taip nebus. Bet tai buvo tik didelis priešas mūsų jaunimo, je.
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
t
Prinaicijcs
'Kristaus vynvne.
).________________________ —
Tel. CAMal 6122
pažadėjimas. Faktinai niekė .šeimas, šalies ir tikėjimo,
4645 So. Ashland Ave.
Phone
Hemlock
2061
nebuvo padaryta, kad paveik- “Aš smerkiu visus paveik- Netikėtai turėjome savo paMokyklos užbaiga
OFISO VALANDOS:
DR. JOSEPH KELLA Kuo « lkl 4 lr nue « Iki 9 vak.
slai būtų dori, kad perstatyk slų išdirbėjus ir pardavėjus, I rajoje primicijas.; Rodos,
Nedėliomis pagal sutarti
Mūsų mokyklos užbaigoje
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DENTISTAS
OMeo telef. BOUIevard MM
m.ii butų kuklūs ir šokiai ne-'kurie nesutinka su krikščioni- ikad
-j tai -pirmų
------>—
t ~r.
kartųi—kai
mū turėjome labai gražių progra
6558 So. Wegtern Avenue
2201 W. Cermak Roadl
Namų TH. FllOspoct 1930
įžeistų žmogaus doros. Prieši- šku padorumu.
sų bažayčia stovi turėjome
Valandos:
9
A.
M.
iki
8
P.
M.
ngai dar daugiau atsirado ne-Į '“Aš mėginsiu žmones įtiki progos gauti tik kų įšventin I mų. Pirmiausiai dainavo lieValandos 1—3 lr 7—I vak.
Nedėliomis pagal sutartį Tel. BOLLcvanl b»42
i tuviškai 3 ir 4 skyriaus moki
padoruino.
nti, jog kriminalinių darli.j to kunigo ]jalainiiBimų.
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti
^■p*'***’
* i x * & *** **> i v*
J
IUSZJDENCUA
Kml visu šitų sustabdžius, skelbtinas gadina mūsų jauni Primicijas Taikė augustijo- niai. Gražiai pašoko mūsų ga J
6631
S.
Califoraia Ave.
pereitų rudenį vyskupai svar mų ir veda prie blogų sekimų. nas kun. Jonas Martinez. Jis rsi šokėja Betty Jane Bilūnas.
DENTI8TAS
Telofuiua UJESPuh le 7M8
stė tų dalykų, darė planus. Pa “Taip pat smerkiu pagar4645 Šio. Ashland Ave.
I VAIRŪS DAKTA&AIi
galios suorganizuota kiekvie-’s’n,IllU8 I,1,e teatro ir laikraŠarti 47th Street
Vai.; nuo 8 Iki 8 vakare
OflMt: TcL LAI'ayette 4911
no j e diecezijoje
Padorumo iciuose, kurie įžeidžia krikseioDE. VAITUSH, OPT.
Sercdoj pagal sutarti
Kcs.: Tel. HEMIock 6286
Oflmi Tel CALnmet 6893
Legijonas”. Ta draugija
,iorS- Pažada daugiau
_
LIETUVIS
'
Res. Tel. DRErcl 8101
Oploinctrlc*lly Aklų SpeciallatM..
DU. G. RAKAUSKAS
iaiko susirinkimų, nemoka jo nariU Pašyti prie “Padoru
a*Uų Jtetupima, kuria
«»lvo» akaudėjlmo.
OFISAS
GYDYTOJAU lr CHIRURGAS
kių duoklių, tik protestuoju Tr ,,M> 1^‘KUono.
avalglmo akių apteatlnao, nervuotu4729 So. Ashland Ave.
mo. skaudama aklų karttj, atltalao
4142 ARCHER AVE.
smerkia viskų, kas įžeidžiu , “Pjisižadu neskaityti knygų
tromparagyatę Ir tolirogyat*. Priren
2 .luboa
Itusoa Gydytojau lr Chirurgas
Lietuvis Chirurgus ir Gydytojai
orite valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
gia
teisingai
akinius.
Visuose
atsiti

CHICAGO, ILL.
lUWou« Mf>x <Mk«u: 26M W. Mtli SL
krikščioniškų padorumų. Taip ir laikraščių, kurie skelbia ne
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų įr ki muosa egzaminavimas daromas su
2515 WEST 69th ST.
bFISO VALANDOS:
elektra. parodAnfila madauslas klai
Vtlanrdos: 10-12 lr 8-9 vai. vak.
dorumų
ir
bedievybę.
Steng

visų chroniškų ligų
pat tos draugijas nariai pa
das. Specialė atyda atkreipiama
1 Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141 Strtdomle Ir Neddllomis pagal sutarti
Nuo 10 lkl 12 vai.
nuo 2 Iki 4
mokykloe valkus. Kreivos akys ati
tys prižada nelankyti nepado siuosi pašalinti nepadorių lite vai. po pietų fr nuo 7 Iki >:8O vaL
Ofisas 3102 So. Halsted St. taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v.
V a 1 a n d o •:
NAdClIoj nuo 10 Iki 12. Akintų kai
nuo 10 lkl 12
Kampos 2lst Street
rių teatrų, perstatymų ir šo ratūrų iš krautuvių ir visų ki vakavo. NedėltomlH
nos
per
puso
plgiaus.
kaip
buvo
pir2-4
popiet;
nuo 6.8 vakarais
viUandal dieną.
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. miaus. Daugely at-dtikinu akys atltų
vietų,
kur
ji
]>ardavinėjakių. Prie “Padorumo Legijotaisomo*, be akinių,
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomis lr tventadlenlsi's 16—12
Tc>Am(XH Milium 2MN0
Kalno*, plglaa
M
kaip pirmiau
ma
4157
ARCHER AVENUE
Office Tel. Wentworth 1116 '
471J SOUTH ASULAVn AVK.
no” gali visi priklausyti, net
TH. VIRglnla 09M
Phone Rrm4,.vnrd 7M»
7OI
Res. Tel. Hyde Park 1891
lr 4—S p. m.
Ofiso vai.: 2ir nekatalikai. Prie jos deda Kiekvienas katalikas mūsų Res. Phone
Phone CANaI 9188-*
Nedlliomls
I sutarti
Office Pitone
TRlanulc 9044
si net jiadaresnieji proteslo- diecezijoje gavo tokį lapelį su KNUh-wunri «641
Tel. UdkK) KOtLevard MU—14
OYDTTOJAfl lr CHIRUROA8
panašiais pažadėjimais. Paža
Rez. VlCOary 2843
nai bei žydai.
MOTERŲ
IR
VAIKŲ
LIGŲ
GYDO AKIS
4631 SO. ASHLAND AVE.
<įėjimai yra parašyti ant abie8PEClALI8Tft
TH. YARds 0894
Ir prirenka akinius
hnahos
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
DR. A. j. BERT ASH
yskupas, J. E-! jų pusių lapelio. Viena pusė
nl-mkomlngal
Res.: TH. F7.Asa MM
6900 SOUTH HALSTED ST.
Vai.: nuo 16—2 v. p p.
7850
So.
Halsted
Street
{
ūminei
prisiuntė,
ipas
reikia sau palikti, 6 kita ati
Valandos:
Ofho vai. nuo 1-2; nuo 9:26-1:20
Nedėtoje pagal autartl
, Valandos: 1 lkl 4 po pfetų, 7 lkl S vok.
ROOM 210
Nuo 16-11 v. ryto; 2-8 Ir 7-1 v. v.
2201
W.
22nd
Cermak
Rd.
756 W* 35th Street
moliam? sekančias “Pado- duoti bažnyčioje. Klebonas vėl
NeJeidleuiois nuo 19 iki 12 diena
__
IMkynid saredoing
al.: 8-4 tr 7-8 vai vakarą

PADORUMO LEGIJONAS

DR. J. J. KOWARSKAS

Dfi. G. I. BLOŽIS

DR. A. P. GURSKIS

DR. S. BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. CHARLES SEGAL

Dfi. A. A. ROTH

i,

Dfi. J. RUSSELL

A.

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURICE KAHN

OR, A, R. McCRADIE

Dfi. KARL NURKAT

DR. SUSANA A. SUKIS

nis, birželio 15, 1934

DRAUGAS

lėti”. Operetėj bus gėlelių, pau
VIENŲ METŲ MIR
kitelių, peteliškių ir visokių
gamtos sutvėrimėlių, Kuoku iš
TIES 8UKAKTŲVfi8
Indiana Harbor, Iųd. — Se
aiškinti veikalėlio gražumų.
Turite patys ateiti ir būti fiū- kmadienį, birželio 17 d., Šv.
dytojuis. Gailėkitės nepasinau I*runcišknus parapija vengią
doję šia proga ir neatsilankę. labai įdomų ir smagų piknikų
Ke operetė#, bus ir kitų pa- Koįvalskio darže, Bumliam n
i.iarginimų, — šokių, kalbelių, Michigan City Koad, Cahuner
City, III., į kurį nuoširdžiai
dainų ir t. t.
JUOZAPAS
ROBERT RAGINIS
Šioje programoj aštuutojo kviečiu visus vietinius ir apyRUSTEIKA
Mirė biriu 11© 12 d. 1954 ui.
skyriaus mokiniui atsisveikins
kolonijų lietuvius.
10:20 vai. ryto, sulaukęs 20
Jau sukako visai metai, kai
metų amžiaus. Gi'iuęa ChUagoj.
negailestinga mirtis atskyrė .1*
>U savo mokykla, kurioje jiė-i
Kun. K. Bičkauskas
1‘aliko dideliame nuliūdimo
tuOsų tarpo mylimų vyrų
lr
motinų, tėvų, du brolius: ‘Vla
tėvelį.
mė tikybinį ir pasaulinį mok
dislovų lr Vincentų ir gimines.
Netekome savo mylimo vy
Kūnus pašarvotas 4808 So.
slų. Baigiančiųjų mokyklų bus
ro ir tėvelio birželio 15 d. 1982
Campbell Avė. Laidotuvės
|m. Nors laikas tęsiasi, mes jo
vyks Aeikadlen), birželio 18 d.,
32. Tai gana gražus skaičius,.
. niekados negalėsime užmiršti.
lė namų U v&l."bus atlydėtus i
Darbams pradėjus krutėt,
ANTANŲ VAKARĖLIS
daibelių. Vakarėlis praleistas
Lai gailestingas Dievas sutel
Gf.nlmo Panelės Av. Marijos pa
1
tokio
jau
per
kelis
metus
ne

kia
jam
amžinų
atilsj.
pradėjo ir organizacijos dar
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks
gražiai.
Rep.
Mes atmindami tų jo liūdnų
gedulingos pamaldos ui veliobuvo.
Duok
Dieve,
kad
jie
neprasiėalintmų
it
lųūaų
tarno,
buotis. Nes bedarbės laiku bu
į ib sielų. Po pamaldų bus nu
West Side. — Praėjusį tre
yra užprašytos gedulingos ftv.
lydėtas j Av. Kasimi e ro kapi
!
pamirštų
tos
mokyklos,
kurio

Mišios
už
}■>
sielų
birželio
10*
vo
kaip
ir
apmirę;
nedarė
jones.
čiadienį parap. salėj buvo sma KLAIDOS PATAISYMAS
d.
Auiros
Vartų
parapijos
ba

Nuoširdžiai
kviečiame visus
je išmoko mylėti Dievų ir Tėžnyčioje. West Side, 7:48 v&l.
Per klaidų korespondencijoj
gimines, draugus-ges ir p&žysRoseland. — Besižvalgant' bių parengimų. Dabar gi pra- gus susiėjimėlis, kad palinkė
ryto.
|
vynę. Gaila mums žiūrint į
tamus-mas dalyvauti' šiose lai
dotuvėse.
po Uoselando kolonijų matosi dėjo rengti pramogas, pavyz- jus ilgiausių metų mūsų pa iš Brighton Parko apie moky
Kviečiame visus gimines, kai
kai kuriuos iš mūsų jaunimo,
Nuliūdę: Motina, Tėvas
ir
mynus, draugus lr pažystamus
dideanis judėjimas. Per pra džiui Šv. Petro iV Povilo drau rap. veikėjams — Antanams. klos užbaigimo vakarėlį, kuri
Broliai.
dalyvauti Šiose pamaldose.
kurie,
baigę
mūsų
mokyklą,
Laidotuvėms patarnauja gra
eitus penkis metus kolonija gija, kuri rengia piknikų atei Be Antanų, dalyvavo kun. Je- tilpo birž. 13 d. “Drauge”,
Nuliūdusi*
borius. J. J. Bagdonas. Telefo
pamiršta visus gerus pamoki
Rusteikų
š'.-imyna
skevičius ir šiaip pašaliečių. praleista Uncle Sam drilius,
nas REPublic 3100.
buvo apmirus. 1
nantį sekmadienį, 17 d. bir
nimus, pamiršta ne tik moky
Po susirinkimo užėjusios sų kuris buvo vienas gražiausių.
Pbllmano ir Bumside dirb- želio. Per porų metų šį drau
klų, bet ir bažny^ų ir net paIc.
jungietės padainavo graži 11
lį Dievų. -Neduok, kad -tas Į tuvėse dabar dirbama ne tik gija dėl bedarbės nerengė jo
atsitiktų su tais, kurie šįmet1 dienomis, bet ir naktimis. Tai- kių pramogų. Piknikas įvyks į
GRABORIAI:
baigs mūsų mokyklų.
Įso pasažierinius vagonus. PaCleveland, Ohio. — Birželio
Washington Heights miške,
ESM
l Beje, pamiršau pasakyti,; staroji kompanija tam tikslui
8 d. buvo atvykę pas mus kan.
prie
107
ir
May
gatvių.
Pittsburgh, Pa. — Baigiasi |<ati programa, apie kurį kal- gavo iš valdžios paskolų de
F. Kemėšis, agr. B. Vitkus ir
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Visus roselandiečius ir kitų
paminklų dirbėjai
poetas P. Babickas. Svečiai į mokslo meteliai ir neužilgo bėjau, bus žį sekmadienį, bir- šimties milijonu dol. sumoje,
įtaigi, ne tik visi senieji dur kolonijų lietuvius kviečiame avaikučiai
apleis
mokyklų.
I
^įo
(
įį
en
^
;
3
valandų
poBpoclalistal Iškalime Ir IšdtcMsvetainę atvyko su vielos kle
■
m
visokių rūšių ps minki—
piet.
Kviečiame
visus
atsila-1
bininkai
»
dirbę
prie
vagonų
Prieš apleisiant savo inokybonu kun. V. G. Vilkutaiėiu.
tsilankyti ir linksmai laikų
grabnamlus.
Čia pasitiko komitetas. Jung klų jie rengia programėlj, ku- nkyti ir linksmai laikų pra- j sugrįžo atgal, bet daug ir nau- praleisti.
Misų šeimyna specializuoja šia
Adomas
me darbe per šešias kartas.
tinis choras, vedamas muz. A riuomi palinksmins savo tėve- leisti. Vaikučiams bus daug Į jų paėmė.
Veikiu, paminklų reikalo* dė
domaičio, akompanuojant O. į liūs ir visus parapi jonus. Šį- maloniau lošti, kuomet matys, į
stai su pačiais išdirbėjai*
Mušinskuitei, padainavo kau-' mot programa nepaprastai gra kad visi užjaučiu jų pastantatų: “Neraudok Tėvyne”/ži, — tokios dar niekad šioj goms.
“Kelkis lietuvi”. Kalbjf tar-' parapijoj nieks nėra surengęs,
puošė dainavo duetų N. Ka-, Vaikučiai, iš visų skyrių ims REMKITE KATALIKIŠ
valiauskienė ir P. Glugodienjl, į dalyvumų operetėj “Aguonė- KĄ JĄ SPAUDĄ
Vienas blokas | rytus noo
didžiulių vartų*
solo — J. Zdanis.
Įžanginę kalbų pasakė kle
bonas kun. V. G. Vilkutaitis.
Trys telefonai:
Pirmutinis kalbėjo kan. F.
Rez. PENSAOOLA MII
BELMONT 3485
Kemėšis, po jo P. Babickas ir
Parsitrauk Tris Knygas
, Office: HILLSIDE 88*8
agr. B. Vitkus.
Vincent RoseUi,
Alfred RoseUi, pres.
Vedančias Tobulybes Keliu
Gaila, kad publikos buvo
_________
I
4
mažai, vos apie 300. Matėsi
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS. M. I. C.
svečių ir iš Akron, Ohio.
b
I knvga:
Visi
Telefonai:
Vilniaus pasų ir ženklelių
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
parduota už 20 dol. Jie bus
aptaisais $1.25.
II knyga:
platinami ir toliau. Vakaras
SIELOS TAKAI TOBULYBtN, pusi. 269, audeklo ap
baigtas Jjietuvos himnu.
taisais $1.25.
Birželio 9 d. svečiai dalyVa
III knyga:
vo vardu Lietuvių Kultūrinio
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Darželio radijo ptogramoj, nes
GRABORIAI :
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
birželio 10 d. suėjo metai nuo
čia nuplėšk
LACHAVVICH Telefonas YARda 1138
atidengimo Dr. Basanavičiaus
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
biusto.
IR SONOS
Oerb. •‘Draugo“ Administracijai:
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Siunčiu Jums $................ už kuriuos atsiųskite knygas:
Po programos, susirinkus ko
LIETUVIAI GRABORIAI
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, audeklo aptaisais. 21.25
GRABORIUS
SIELOS TAKAI TOBULYBČN. audeklo aptaisais. |1.2S
Patarnauju laidotuvėse kuoplfflausla
mitetui, vietos klebonui kun.
DORYBĖS, audeklo aptaisais $1.25.
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano Turiu automobilius visokiems
Arba:
Siunčiu
22.00
už
kuriuos
prlsiųskite
visas
tris
KUN.
K.
MA

darbu būsite užganėdfntl
V. G. Vilkutaičiui ir Nep. P. TULAIČIO knygas. audeklo aptaisais.
Trl. CANai i&ift arba MII
reikalams. Kaina prieinama.
Mano
adresas
Š. parap. klebonui kun. A. Ka
2314 W. 23rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
ružiškiui, svečiai nuvyko
į
Vardas, Pavardė
Chicago, III.
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
1439 S. 49th Ot. Cicero, HL
Lietuvių Kultūrinį Darželį ir
Tel.
CniCKRO
6M7
Street
4605-07 So. Hermitage Avenue
padėjo vainikų prie Dr. Basa
navičiaus biusto. O. Mihaličie
nei trumpai prabilus, pakvie
GRABORIUS tr BAUBAM UOTO JAS
GRABORIUS
Patarnavimas geras ir nebrangus
sti kalbėti kan. F. Kemėšis,
Koplyčia dykai
718 West 18th Street
P. Babickas, kun. V. Vilkutai
Telefonas MONroc 8377
1410 SO. 49th COURT
tis, kun. Kąružiškis, Kultūri
Cicero, Illinois
nio Darželio piną. adv. P. ČePhone Cicero 2109
siuilis. Be svečių ir komi
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
teto, buvo susirinkęs ir gra
Tel. CICERO 2»4
Palaidoja už 225-00 ir aukščiau
Moderniška
koplyčia
dykai
žus būrelis vietos lietuvių.
8*8 W. 1* Ii St. TeL CANai *174
SYREVVICZE

PIKNIKAS

MA

SEKMADIENYJE, UEPOS (JULY) 1 D., 1934

BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Avė.

DRAUGUOS PRADEDA
VEIKTI

SVEČIŲ SULAUKUS

ŠV, KAZIMIERO MOKYK, LOS ŽINUTĖS

VENETIAN MONUMENT CŪ.. INC.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI

HILLSIDE, ILLINOIS

Yards 1741-1742

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

•

f

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. EUDEI!

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

J. J. B AG

J. F. RADŽIUS

Baigus programų ponia Zvic
aprodė ir kitų tuutų darželius.
(Gaila, kud agr. B. Vitkus ne
galėjo sykiu dalyvauti; buvų
susirgęs dėl nuovargio ilgoj
kelionėj).

................'

■'

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

GRARORIU8
Laidotuvėms pilnus patarnavimas
galimas uš 234.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S.. 50th 1Avė., Cicero, UI.

1646 West 46th Street
Tel. IlOl.levard S208—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Gydytojų suvažiavimas

P. OM ni

'v

I. J. ZOLP

Svečius į Pittsburghų išve
žė N. Vilkelis, graborius.
Birž. 11—J2 tkl. įvyko nopaprastai skaitlingas (4000
žm.) gydytojų suvažiavimas.;
Ištisų savaitę didžiulė miesto;
salė buvo užimta posėdžiai'.
Suvažiavime dalyvavo gydy- >
tojų iš v imu pasaulio kraštų,

Chlcage. III.
",............... .

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gaz&l. lėktuvų pašovlmas, artilerijos
griausmui, žmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės aprašyta W.
T. SCAN4X)N'O parašytoje ir I-Ja premija Amerikoje apdovanotoje
karo apysakoj*
.

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
<<K>|k MA V E MK*CY ON Ukt)

pu«l Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik Sl.M, su perslusMruu
•1.3*. Reikalaukite: “Draugus". 2224 Bo. Oakley Avė., Chica to. III.

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse,., Pasaukite•••

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

(Neturime sųryiių su firmų
tuo pačiu vardu)
/

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltu
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

Tel. Boulevard 4139

PASAUKITE:

Tsi. LAFayette 8511

j. Mulevičius
. Ir

REPublic 8340
5140 So. Kedzie Avė.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

IfcUsamuo tujas
Patarnauja Chica
goje Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
40*2 Archer Avė.

REPublic 31
2506 West 63i*d Street

ANTANO PAR

PIKNIKAS KERMOŠIUS SV
NEDĖLIOJĘ, BIR2ELI0-JUNE17 DIENA, 1934

CICERO

u
i
«

Bus Visokiausių Įvairybių,: Polo —r Ąirobilius, Beibių ir Mamų Paroda. Klebonų Imtynės,
Bulvariškių ir Ciceros Biznierių Gudrybės, Ilgaveidės Pagavimas, Baseball Žaidinys ete. etc.
Nuoširdžiai kviečiame visus Ciceros, -Chicagos ir ApielinkSa Lietuvius. Good time užtikrinta.
A. Peldžius filmuos-judamus paveikslus. Visi ruoškitės j piknikų. Šie paveikslai bus rodomi

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

parap.

salėje.

11:00

atsidarys

Daržus

A

Įžanga

M.

Auto Purkinijnas Dykai. .

25

*

centai.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

M. A—~

tikietus

ĮSIGYKITE

MOKYKLOS BAIGIMO
VAKARAS

Viši įsigykite tikietus lieį>os
dienai, t. y. metiniam
šv. Juozapo
išvažiavimui į Marijonų ūkį.
Tikietų galima gauti pas F. parapijos mokyklos baigimo
Gubistų, Pocienę, Gudų, Bare- vakaras įvyko sekmadienį, bi• Y*
irželio 10 d., parapijoj svetai
V1C1U. ,
\
•
nėje.
Laimingasis gaus šveicariš
Pirmiausiai mūsų gerb. kle
kų karvutę, arba $25 pinigais.
bonas kun. Vaitukaitis progra
mų atidarė gražia kalba. Taip
gi pats klebonas vedė ir va
karo programų.

jaunimų, bei senesnius darbuo
tojus.
Tš kuopų raportų pasirodo,
kad visos kuopos sparčiai au
ga. Taipgi yra tveriamos nau
jos kuopos.
Susirinkimas baigtas per pi
rmininkų su malda.
M. Brazauskaitė-, koresp.

VAKARAS

šv. Mykolo
parapijos mokyklos mokslo
metų užbaigimo vakaras įvyks
birželio 17 d., parapijos sve
tainėje, 7:30 vai. Bus graži
programa. Visi kviečiami atsi
lankyti ir pasigerėti mūs vai
kų programa.
Seserys mokytojos dėjo daug
pastangų, kol vaikučius kuo
geriausiai priruošus. Be to,
atsilankę
„___ ,_¥ paremsit
__ ____ parapijos
Marąuette
Park.
—
Mūsų
Mokyklos vaikučiai dailiai
reikalus.
padainavo “Lietuvaitės mai- kolonijoje dabar daug kalbaparapįjoa komitetas svečius
da” ir “Mothers Heart”. Pa-,™ apie permainas L. Vyčiui pavaiging §ftltakoSe ir skanin
skui atvaidinta juokingas vei-J12 kuopoj. Dėl buvusios vai- gėrjmu
sios Chicagos meno jėgos da kalelis “Maliavoja kėdę”. D. dybos neveiklumo, kuopa fa
lyvaus ateinantį sekmadienį, Lesneskaitė
padeklemavo. po perorganizuota, išrinkta
birž. 17 d., parapijos salėje, ] Smuiką pagriežė S. Grigalai- nauja valdyba ir nustatyta
kleb. kun. Antano Briškos pa- tis, 0 jam pianu akompanavo nauja tvarka. Ši kuopa dabar
gerbimo bankiete. Kviestųjų] k. Gaubis. “Dramos klasė” bus žinoma kaipo Gimimo P.
Marąuette Park. — Netikė
kalbėtojų tarpe bus ir konsu- atliko mokiniai, ‘Balloon drill’ Šv. parapijos Vyčių 112 kuo tų, nelaimę patiko gerai žino
las Kalvaitis, kuris taipgi A — mažos mergaitės. L. LaVig- pa. (Pirmiau buvo žinoma kai mas Chicagos. lietuvių jaunintanas; daktarai: Al. Račkus, ne pašoko. “Lietuvos dainos” po Marąuette Park Vyčių kuo-’ mo tarpe, N. Raginis. Kaip
4

So.

Chicago..—

North

Side.

—

L. VYČIŲ KUOPOJ
ATMAINOS

Rep.

PAMINĖS KLEBONO
VARDUVES

Brighton

Park.

—

kur galėsite gauti gero PabRt
Blue Kibbon alaus, kuriR yra
vienintėlis alus parduodamas
čionai. Puošnus pavilijonas šo
kįams, kuc gera muzika visuo
met groja, patinka jauniems,
o vaikučiams yra visokių žai
slų. Yra daug kėdžių ir stalų,
kad galėtumėte gražioj apyli
nkėj valgyti užkandį atsineš
tų iš savo namų. Gatvėkariai
eina tiesiai į Pierų, o automo
biliams yra daug vietos parkinimui dykai.

į fabrikais pasirašė sutartį, sug milijonus litų
lš italų kalbos
-h|ang|ų fabrikai Kaune ir KlaiVaLnoras,
Pusi. 208;
sutiko pastatyti auto
kaina 35c.
matiškas telefonų stotis. To
apie

. Mąstymai

Svč.

ftildį.

Jėzaus į

L

M.

Jėzaus

švenčiausiojo

Vardo

kia stotis Klaipėdoje- hus pa\ ertė kun. P. j statyta dar jį rudeni, o Kan•* . v-v a A .
v*a . * ra . . r> a ■ a *-a V j a a .P
Sanrusaitis,
su apdarais. PusL ne gal kitais metais.
120; kaina 60c.
Parašė kun
zx,.
a ,
,
,
,
, on
Chieagon atvvkp du pranJuozas Jusevičius. Pusi. 88;
1
kaina 25c
i ofisai transatlantiniai lakfldr-jos

Įstatai.

Mišių

N. Y. IR N. J. S4JUNGIEČIŲ PIKNIKAS

Auka.

Pa-

Užrašai.

ntti’

nai. Pusi. 188; kaina $1.25.
Teresės

Sv.

Vaikelio

Kaina

j

Nepamirškit, kad birželio 24
d. New Yorko ir New Jersey Parašė Dr. V. Padolskis. PusL <
Moterų Sąjungos Apskritys re 112; kaina 50c.
ngia vienų didžiausių išvažia
vimų. Įvyks Progresą Chib pa slapių 56; kaina 15c.
rke (naujas vardas Casino ParGiesmynas. Paruošė knn. J.
J. (arti Wood Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
A. Dikselis, T. Dundulis ir Ra atliko L. Rimkus. Piano solo pa).
jau buvo “D.” rašyta, bežai Ave.) Pradžia 10 valandų ry kaina $2.25.
kauskas; kunigai: S. Jonelis, skamb. A. Leonaitė. “Victo
Senoviškoji tvarka pakeista džiant baseball, parpuolė, iš- to.
nauja
tvarka. Susirinkimai! silaužė tris pirštus; bėgy dant
P. Vaitukaitis, Linkus, šau- ry” ir “Tėvynė mūsų” padaiVisi lietuviai kviečiami tą 384; kaina $1.20.
linskas; visuomenininkai: M.Įnavo mokyklos vaikučiai ir bus vedami lietuvių kalba.
I susidarė komplikacijos, krandienų atsilankyti į mūsų iš
Vaičūnienė, M. Sų-gos Cent-Į dideeniųjų merginų choras.
Nuo šio laiko bus dedama Jas tapo užnuodytas ir jaiinuovažiavimą. Bus labai daug j- mai. Pusi. 62; kaina 10c.
ro rast.,-S. Pieža; bus kalbė
Programa atlikta gerai, nes pastangų, kad L. Vyčių 112
vairių pamargiirimų, kaip tai
tojų iš laikraštininkų ir para seselės Kazimierietės visuomet kuopa būtų tikra Amerikos'
Velionis huv^ .narys Liet
virvės traukimas, greitas bė
pijos alumnų.
zacija. Parašė kum S. Draiv
! ' y<
112 kuopps, pasižymėję;;
! mokyklos vaikučius gražiai lietuvių katalikų jaunimo
gimas ir visokis sportas. Lai
gelis. Pusi. 132; kaina 60c.
Vakaro vedėjas kun. A. Va- prirengia. Bet žmonių nebuvo1 ganizacijos kuopa. 112 kuopai sP°rtininkas. Buvo narys basmėtojams bus duodamos do
pilna svetainė. Kaz kodėl T
• priklauso ne -vien tik jauni- ketball cempijoiiat^.Vyi ių Lv
lancius.
vanos.
goj. pereitų žiępių buvo išrin
Muzikalėj programoj daly
Penktadienį”"pamaldos 7:3»’
jr
Visos sąjudgietės privalo da
ktas i Litv.knicĄ’bAsfkefball ra
vaus M. Janušauskienė, O. $e- vakare, o po pamaldų Tretini-,'^lIO7'ak^a1’ ‘ altimi Ki,
M. I.
____
įvi
lyvauti piknike ir atsivešti sa
telį;
bnvo
žymų#
baseball
žai
zpa.tė - Piežienė, J. Kudirka, „k
,uairinkimas mokyklo81 akai, Mikoiaič.ai, l&tnenaų
kaina 30c.
vo drauges, bei pažįstamu*;
dejas.
Gyveno
^u
tėvais
adre
K, Sabonis, A. ėiapas, B. Pa-,kamh
n,
I AuSrai’ Jndžai ir kltl
DRAUGAS PUB. CO.
taip pat stengtis prirašyti nau
Naujų valdybų
sudaro: di- su
Campbell Ave.
Tilinnaitė, smuik. A. Žydana~
’
2334 So. Oakley Ave.
jų narių prie savo organiza
vičius, A. Briedy tė, p. Janu
rektorių pirm. J. Juozaitis, kp.
cijos.
šauskas ir parapijos choras,
pirm. — K. Lobikaite, fin. se
Kviečia
vedamas varg. J. Kudirkos.
kr. — E. Draktenaitė, nut. ra
Pradžia 5:30 vai. vakare,
št. — A. Anšrienė, koresp. sek.
— E. Lukošiūtė, ižd. — B.
i’ctnas skiriamas parap. rei
2201
Piknikas,' arba 23 metų» gyLiet.
Vyčių
Cliie.
Apskr.
su

kalams.
Krivickas.
LilViCKHS.
»
i
Svarbus kuopos susirinki- vavim0 Hventė, bus sekmad.,
Rengimo komisijon (narės sirinkimas įvyko birž. 12 d.,
(Metropolitan State Bank Name)
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 2 ^u^ros Vartų parap. mok. ka- mas įvvks antradienį, birželio birželio 17 d., Birutės darže,
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S
a
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos
,] prie 79th St. ir Archer Ave.
skyriaus) įeina: P. Vaitkaus-‘inHaryj. Susirinkimą atidarė 19 d. 8:15 vai. Vakare.
vakarais 8 Iki 9
Telefonas CANai 1175
Lietuvis Jristice Park, IH.
kienė, M. Paukštienė, V. Ge- pilininkas malda,
Važiuojantieji
į pikniką
čienė, M. Navickienė, P. JuAtstovų dalyvavo iš sekanTelefonas KEP*ibiIc #600
trokais galės nuvažiuoti šiaip:
cienė, p. Sadauskienė ir narys
kuopų: 4, 14, 24, 30, 99,
Business Phone
Residence Phone
Iš Bridgeporto Jšeis 9:15 ryto
Pr. Vaičekauskas.,
lelios
Knglemood 5ft83
Enslewood 5640
__
___________
Nutarimai praėjusio sus-mo
------------nuo Lituanica Ave. ir 33 gar,
įj
Brighton Park. — šv. Pra- vės. Sustos paimti daugiau ant
i priimti.
Į
Komisija pranešė, kad jau nciskaus Seserų Rėmėjų 2 sk. 35 ir Archer Ave. prie bankos
MODERN PHOTO
KTCD1O
' pilnai* prisirengus prie liepos] sus-inos įvyko parapijos mo nnmo 9:45 Vyto.
{rengta.
Holly ei >0(1 Avlc-iomls
4 d. Mat, tų dieną įvyks L. kyklos kambary, birželio 10
Marąuette Parko išeis 12 Petrauskas,
AUKST08 R.USI ES
PAVE1K8I.AI
Šventasis Raštas
Seno o
Hiena, Vytauto parke. SuR-mų atidarė malda pirm. , \al. nuo 69 ir Rockwell
Notnuikiamp dieną ar
įjojo įstatymo su Vulga
kaR gyvas’ visi trauk-, V. Gečienė; praeito sus-mo nu- įv svstos Brighton Parke prie rašto,
vakare
‘
K
sim į Vytauto parkų liepos 4 • tariniai vienbalsiai priimti.
44 ir California Ave.
tekstu, Antras Tomas, plo . ..............................
, .
,x a
...
. . . , . j u. ir pažiūrėsim kaip mūsų i
Iš Šv. Kazimiero Akad. Rė- Paskutinis trokas iš Brighton
s popieriniais aptaisais kai- .
...
.
CHICAGO
jaunuoliai moka surengti pik•- mejų dr-jos seimo pranešimų Park išeis 1:30 nuo Archer
nikų. Bus tokių įvairenybių,' darė P. Vaičkauskienė, P. No- Ave. Trokas lauks prie Peop
šventasis Raštas, Senojo ir
rbntienė.
kokių dar nematėt.
les Fnmiutre Co. krautuvės
' įjojo Įstatymo arba TestaBirželio 16 Dieną Ekskursija
P. Vaičkauskienė pranešimų Iš visur “round trip” tikta;
Toliau sekė pranešimas iš
ento su Vnlgato tekstu, Ket i
L. V. “Irinos” choro veiki darė iš įvykusios jubiliejinės 25c.
tas
Šventasis Raštas
Senojo )no’ *a8irot’* **ad choras bai- levų Marijonu vakarienės
Ktemento III. I-mlmi, tay-,“ ,li<le’ni"
Sportavo apie renTeresė

Šv.

DAR APIE N. RAGINĮ

Sv.

Lindėti,

Juozapo.

Pu

N.

Apie

Stacijos

-

Graudūs

ir

Širdies

Jėzaus

šv.

Sekimų.

Kristaus

Švenčiausios

Intronisacija.

C.

Vaidievičiiis,

leit

Co(1°8-

RYMAS, birž. 14. — Paši

______________________________________________________________________

PusL

DIDELĖ 2INIA
Ifikrauatome visą savo modelių
aukStą lr sandėl) po 1/, kainos.
125,000 stakas turi bfltl pardaotas negirdėtai žemomis kairiom ta
Lengvais Išmokėjimais ar cash.

$150.00 Seklyči'ų setai

>S2945
$145.00 Valgomu kamharii) sdal

029.45
#08.00

Verks,

Introni-

Širdies

Jėzaus

Paraše

ir

Jėzaus

Vaikelio

Gyvenimas

Rossi

stų partija Italijoj turi 5,594,353 narius. *------------

Jėzaus

10c.

kaP-

Į

ander. Vertė Broliai Marijo-!

Noveną.

rkas)

u£

C.

rašė kun. Richard W. Alėx

Komisija

kurja

vertė

Misijonieriaus

Žymian

Rengimo

Dar pereitais metais Lietu*
I vos vyriausybė su Anglijos

DVASIŠKOS KNYGOS

kun.

Pusi.

J.

92;

Sekinėtoms

kaurnl

1950
#150.00 Miegamų kamb. setai

Č29 85
Skalbimui mašinon

039.50
Elcktrtkinės ledaunės

089-50
Geležinės lovos; visu dydžių

03-95

Reporteris

Pilnos vatos matrasal

04.95

Markrtparkietis

IŠ L. Y, CHIG. APSKR.
SUSIRINKIMO

KEISTUČIO

KLŪBO

PAŠALPOS

PIKNIKAS

Lietuvis

SVEIKA MARIJA!

W.

pie

myli

Ar

Marijų?

—

skaitymų?

Jei

myli

ir

apie

Jų

no

sįą

spaudos

“SVEIKA

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

Iš

kun.

tnviškai

d.

________ ___

knygų,

Stolz’o

A.

parašė

8

12:30.

turi

popieros

zaus

vardr

P, CONRAD

6vč.

lie

Antana-

C.

I.

200

didelius

St.

išėju

raštų

Knn.

M.

Knyga

tik

Rockwell

S.

būti

MARIJA!”

lš

St.|

i

kų

pasiskaityk

tai

6459

gra

daug

išgirsti,

dalykų

RĖMĖJOS VEIKI*

—

daug

028.75
#21.00 Inncr nprlng matrasal

St.)

gražir

Namai:

ri

22nd

#50.00 gesintai pečiai

Road

nori

pasiskaityti

Jų

Advokatas

Cermak

(West

Ar

•xl2 vailokinlai kritiral virtuvėms

JOHN B. BORDEN

Komitetas

08.95
Rimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame lfipardavlme. Atafmlnkite didžiausia Ir puikiausi* rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Joseph Jozattis- vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE 00.
3621-23-25 South
Halsted St.
Atdara Antrad.. ketvirtad. lr
žežtadiem'o vakarais Iki 10 vai.

puslapių

ant

gražios

Marijos

ir

Jė

420

WEST

63rd

STREET

paveikslus.

Crane Coal Co.
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Chicago. 111.
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PRALEISKITE
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Kaz.
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mėnesį.

Vieta

nepaskirta.

dar

galutl-

Tikimosi

pa
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Piežienei

mylimo

vyro,

dėl

taip

mirties

pat

ir

jos

tikrinimų,

vi-

užtektinai

kad

viRadoR

vietos

laikų

NOTARY

LIETUVIE-

PUBLIC

"ORAIJCO''Nf

giai

Rėm.

praleisti,

s4Žkių

gėrimų

kur

KU8

REAL

galėsite

paragauti,

vi

ir

2608

į

W.

47th

STR.,

Tel.

Atliekame visus namų dabinamo
darbus Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1921 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AVOAITTH
l#O8 S. 50th Ava.
Cicero, Ui.
Tel. Lafayette #71#

Plilr.no Pnospcct

ESTATE
LAFAYETTE

1354

EOWARD TROST

19 mrti| trfrtn*al p«Bi*tnot*« htail,.
SCSIPAMNKITE IR REMKITE I4ETLVJ.

sma

POPIER1IO4AM lr PE.NTT’OJAM

B0NU8

rasite

$1.50.

daryt šį seimelį labai įspūdln-j sai šeimai,
gų ir sutraukti visų Chicagos]

Laivas

PERKAM

leidi

Paltaro

dienos

INSURANCE

Sakramentu, ir Mal-[Uct- Vyi'il) CM'’' A’”kr w'' ,w dnkrpl*
P™™*!-'.-Įvykti ten.
Antrojo
LviaJ®*#8 ivyks ^^.i0 ftTba SP« tfi- Skyrius pareiškė užmojau-, Pier’o didumas priduoda už
M.

Antrasis

8

PlatcAneR Informacija, (rikiam Ir parttnndam lailvakorfra.
Padarome-' rlnokliin poplrrlna Ir dnknmontna. SltiTM’-Oim ptnlmtn |
L I E T F V 4

į

Trečioji

Express

mažiau

Katrie perkate anglis IR
dralverlų. nlųaklte juos
(
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, ui mažiau
plni'gų.
P s-ahontas M. R.
tiktai #7.00 tonas.

kaip

#

Bazyklai.

FRANCE’

PIER

Anų savaitę Navy Pier bn
Komisija pranešė, kad ban- graži. Viskas jau prirengta, vo atidarytas vasarai. Visais
Juozapas SkvireckaR, plo
kietas kan. Kemėšio pagerbiĮ skyrių įsirašė dvi narės: patogumais ir pasilinksmini
įais popieriniais aptaisais kaimui pavyko. Iš likusio pelno] M. Piežienė, O. Ivinskaitė. Pi- ] mais jis atdaras dykai visuonupirkta jam dovana.
rmoji, O. Piežienė, seniau ta-j menei. Kainuoja jums tiktai
kadime
skyriuje daug
darbavos. • gatvėkąrio mokestis, kad nu I
jnyga, Pamokėki apie Dievo!l Pirmininkas
r.m>.mnKu» pranešė,
preneee,
B«.r me ,„ynoje
<„ogn.rn.vo,.,
$3.00.

DE

LINE

DIENĄ

LIETUVĄ
NAVY

patarlių knyga, Eklezias *,mu d,rbti ate,nanti s^onų. giamų vakarų birželio 17 d.
T .
* r’ x- vr u1 Fask nti nis choro vakaras visa- gerb. klebonui kun. A. Briš_*s, Tzajo pranašyste. Vertė
.
>
Komentori., pridfjn vyaku..P“'’ka\;.^7_k2^
'ka' '““‘"b*1 Pro*™ma h”a

FRENCH

YORK

NEW

1083

PAjNTrNG and DECORATINO
RARDWARF and PAINT STORE
Slll W. «»r<l Ktr.. CMcago

